
PLAN PROXECTA
DONAS DE SI (curso 2021/22)

1) Título
PAGUEMOS A DÉBEDA QUE TEMOS CON ELAS POR 
QUERER SER DONAS DE SI

 2)Introdución
É evidente de que estamos  nunha senda cara á igualdade de xénero, mais a velocidade á que nos
movemos é lenta  e  a ritmos moi diferentes dependendo de continentes e países a pesar do que
declara a Organización das Nacións Unidas (ONU).

O  apoderamento  das  mulleres  e  as  nenas  é  fundamental  para  impulsar  o  crecemento
económico e promover o desenvolvemento social.

Para  lograr  unha  “  sociedade  máis  xunta”  é  imprescindible  outorgar  dereitos  humanos
fundamentais a millóns de nenas e mulleres xa que representan a metade da poboación mundial, a
metade do potencial para o avance da sociedade  .É por iso que Obxectivo 5 de Desenvolvemento
Sustentable  (ODS ) declara :

Lograr a igualdade entre os xéneros e apoderar a todas as mulleres e as nenas

 A escola  desempeña un papel decisivo para  superación do sexismo e a violencia de xénero, á vez
que reclama  a necesidade dun cambio nas referencias culturais como ferramenta fundamental para
superar estes problemas.

Non abonda  con  que  a  escola  non sexa  sexista,  senón que  debe  contrarrestar  influencias  que
proceden do resto da sociedade, para que non se transmita  dunha xeración á seguinte  un modelo  
baseado no dominio e a submisión

 Nos Obxectivos  da ESO /TÍTULO I /CAPÍTULO I (Principios e obxectivos)

Artigo 10. A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes,  coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos,
exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a  igualdade  de  trato  e  de
oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

d)  Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas  súas
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia,  os prexuízos de calquera tipo e os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.



l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

Sabido é que as mulleres tiveron nas súas mans a responsabilidade de construír as bases  do que 
hoxe é o noso mundo, tiveron desde o principio da historia da humanidade unha participación 
importante pero ignorada ante os ollos dunha sociedade machista que esconde as múltiples 
capacidades físicas e intelectuais coas que fomos dotadas, NÓS AS MULLERES.

A todas aquelas que nos abriron camiños debémoslle un recoñecemento polo que fixeron no seu 
tempo e que , na maioría dos casos lles supuxo superar obstáculos a nivel familiar e social., mais 

elas querían ser DONAS DE SI

3)Obxectivos
--Fomentar, valorar e respectar, como un principio esencial da nosa Constitución, a igualdade de 

dereitos e oportunidades de todas as persoas, con independencia do seu sexo, rexeitando os 

estereotipos e calquera discriminación respecto á dignidade de cada persoa e á igualdade entre 

homes e mulleres.      

--Sensibilizar o alumnado sobre a existencia e desigualdades de xénero, así como o fomento do seu 
papel activo para superalas.  

 --Identificar  e deconstruír estereotipos de xénero.

 --Tentar contrarrestar o efecto das mensaxes non igualitarias que reciben desde ámbitos que, en 
ocasións, levan discriminación e fomento de estereotipos sexistas: medios de comunicación, 
publicidade, etc.

--Colaborar na construción dunha sociedade máis igualitaria e libre de estereotipos.

--Ofrecer unha imaxe non sexista das profesións. Entender o concepto  teito de cristal.

--Visibilizar e analizar os papeis asignados a homes e mulleres ao longo da historia e valorar a 
contribución de ambos ao desenvolvemento da sociedade. 

--Identificar o papel que a linguaxe sexista xoga  na maneira  de entender o mundo.

--Analizar situacións de discriminación na vida real: xoguetes sexistas, contos tradicionais, medios 
de comunicación, etc.

--Entender como o  fogar é un microcosmos  e conseguir a igualdade doméstica levaranos   a unha  

sociedade a ser equitativa.

--Fomentar actitudes encamiñadas ao exercicio de iguais dereitos e obrigacións por parte de homes 

e mulleres, tanto no ámbito público como privado, e a corresponsabilidade entre os mesmos no 

ámbito doméstico.

--Visibilizar  que as mulleres aportaron á  humanidade moitas outras sabedorías, ademais do 

coidado das persoas.



 --Revalorizar a figuras  femininas importantes  para que nosas estudantes teñan modelos nos que 
fixarse, que lles dean confianza en si mesmas e nas súas capacidades, sen restrición de ámbitos

 --Reivindicar o papel e a figura desas mulleres que, na nosa historia, foron quen de destacar no 
mundo público, un mundo masculino, polo xeral. 

 --Recoñecerlle ás mulleres o protagonismo activo e a valoración como axentes de cambio social e 
histórico que a  historiografía  lles   negou.

 Todos os obxectivos anteriores deben  levarnos a CREAR UN ESPÍRITO 
CRÍTICO

4) Organización, desenvolvemento e metodoloxía
--Coñecemento de vocabulario básico

Androcentrismo--Brecha de xénero  laboral--Coeducación

Corresponsabilidade doméstica--Desigualdade de xénero --División sexual do traballo

--Equidade—Escola mixta--Estereotipos de xénero—Feminismo--Igualdade--
Invisibilización--Linguaxe sexista--Machismo--Roles de xénero--Visibilización--Xénero

-- Busca nos DDHH—Constitución—ODS os artigos que fagan referencia a igualdade e muller

-- Busca da data 8 de marzo para contestar ás preguntas : que? quen? para que? por que ? Onde?

Cando ?

--Verdadeiro ou falso  : partindo de datos referidos á presenza da muller en diversos  ámbitos da
sociedade ( política, empresa, educación..) debe  anotar F / V . Isto dá información para saber a
percepción que ten o alumnado sobre este aspecto.

--Cadro con preguntas (cada  persoa  o seu  )sobre  actividades  domésticas  poñer  unha aspa  na
columna correspondente : PAI---NAI---EU--OUTRAS PERSOAS.

--Definición de : EMPREGO—TRABALLO—COIDADO. Nun cadro comparativo  colocaranse
as características de :

                         COIDADOS : invisibles, non remunerados, non recoñecidos socialmente  

                         EMPREGO   : visible, remunerado e recoñecido

A continuación, nun ICEBERG distribúense  ditas peculiaridades no nivel que lle corresponda.

--Traballo sobre  novas que vaian aparecendo no xornal  xa que A Voz de Galicia envía exemplares
todos os mércores dentro do programa “ A Prensa na Escola” 

--Visión  do vídeo  para falar dos roles sociais

 La mente en pañales  https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I   (2,56minutos )

--Tradución  dos  enunciados  da  serie  de  imaxes  Guía   de   la   buena  Esposa,  do  ano  1953  e
comentar que valores e características se lle atribúen á muller nese momento e comparar se  a  día
de hoxe mudou ou non .

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I


--Busca de breve información sobre a hª do feminismo

--Investigación sobre o papel da muller o longo da hª

--Enquisas a mulleres maiores para comprobar o rol que desempeñaban cando tiñan  a idade do 
alumnado actualmente , para así comparar e VALORAR  o presente. Comparar ademais se se 
corresponde coa actividade anterior.

--Investigación sobre as figuras dos  rótulos femininos  das aulas do noso centro.

 --Comprobación  do nº de centros públicos escolares da cidade, provincia ou en Galicia que teñen 
nomes femininos.

--Comparación , nunha área determinada  dun mapa de rúas de Santiago, os nomes femininos e 
masculinos . Reflexión

--Busca de información sobre personaxes femininos, exemplos dalgúns ámbitos sociais.

--Performance sobre algunha das mulleres buscadas anteriormente.

--Preparación dunha exposición  na entrada do centro e que poida ser aproveitada para a 
aprendizaxe de toda a comunidade educativa.

Todas estas actividades valen para traballar :

--lingua oral e escrita--busca de información  en soporte papel ou dixital--organización da 
información--presentación de traballos--identificación de ideas principais e secundarias—
argumentar.

5)  Avaliación
A avaliación do Proxecto temos que entendela como un proceso  cuxo obxectivo será 
coñecer o grao de aprendizaxe adquirida e  interiorizada por cada alumna ou alumno.
Realizarase a través das seguintes comprobacións
--Producións do alumnado, individual ou de grupo, a través de cadernos de traballo, 
presentacións, carteis e cuestionarios.
--Observación sistemática do proceso de aprendizaxe mediante o seguimento directo das 
actividades.
--Control  das actitudes persoais do alumnado, da súa forma de organizar o traballo, das 
estratexias que utiliza, de como resolve as dificultades coas que se atopa.
--Reflexión  e valoración sobre como se desenvolveu todo o proceso.
--Realización dunhas conclusións tanto  individuais como de grupo.

6) Alumnado participante (ensinanza, ciclo, curso, nº de 
alumnos e nº de alumnas, número de aulas)

 

ESO 4º ESO 2 grupos

 



 

7)Profesorado participante 

MARIÁN ARAÚJO MUIÑOS         LINGUA GALEGA

CLAUDIO RODIÑO CARAMÉS       HISTORIA  
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